
Mesiac od začiatku úprav nevyužitého priestranstva 
uprostred najväčšieho liptovskomikulášskeho sídliska 
Podbreziny bol 11. novembra 2010 odovzdaný do užíva-
nia park pod pracovným názvom Zelená oáza pri vode. 

Zámerom spoločného projektu Občianskeho združenia 
TATRY a mesta Liptovský Mikuláš bolo vytvoriť na brehu 
Smrečianky priestor – oázu, ktorá bude využívaná občan-
mi sídliska pre odpočinok, stretávanie sa a vzdelávanie.

S celkovým nákladom na úrovni 7 000 eur v ňom pri-
budlo viac ako 470 krovín, 15 stromov, lavičky a náučné 
tabule s environmentálnou tematikou. Vďaka miestnemu 
umelcovi Pavlovi Petrášovi ml., organizátorovi 2. roční-
ka sochárskeho sympózia Ambient Exterior, ktoré sa 
uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši počas tohtoročného 
leta, bolo do priestoru zelenej oázy osadené aj umelecké 
dielo. „Napriek tomu, že sa to javí ako maličké dielko, 
vyžiadalo si množstvo plánovania, podanie niekoľkých 
projektov na viaczdrojové financovanie,“ uviedol predse-
da a projektový manažér Občianskeho združenia Tatry 
Rudolf Pado. „Je to príklad aktívneho občianskeho prístu-
pu zdola,“ spresnil s tým, že občianske združenie prišlo s 
nápadom, samospráva ho privítala a na základe dohod-
nutých pravidiel a dobrovoľníckej práce vzniklo 
niečo užitočné pre všetkých.

Do realizačných prác projektu boli zapojení 

pracovníci Verejnoprospešných služieb 
Liptovský Mikuláš a Semenolesu Liptovský 
Hrádok, ako aj 72 dobrovoľníkov – žiaci zo 
ZŠ Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, štu-
denti Gymnázia M. M. Hodžu a Strednej od-
bornej školy polytechnickej v Liptovskom 
Mikuláš a aktivisti OZ TATRY. Ich dobrovoľ-
nícky vklad presiahol 300 hodín.      

Nový základ parku uprostred Podbrezín 
je podľa R. Pada vhodným príspevkom 

predurčujú tento priestor na učebňu pod holým ne-
bom,“ zdôraznil Barényi.

Rovnaký názor má aj riaditeľ neďalekej Základnej 
školy J. Kráľa Július Lichardus, ktorý privítal tento po-
čin slovami, že tento pekný priestor využijú pri výučbe 

prírodovedných predmetov a ekológie. 
Projekt finančne podporili: Nadácia Ekopolis a SHP 

Harmanec, a. s., v rámci programu Úsmev pre strom 
2010, Nadácia Dexia banky Slovensko v rámci granto-
vého programu Zelené obce, mesto Liptovský Mikuláš 
a OZ TATRY z prostriedkov získaných z 2 %-nej asig-
nácie dane.

Zdroj: OZ TATRY a TASR, foto: archív 0Z TATRY

do veľkého projektu regenerácie celého sídliska. 
„Ideálne bude, aby si verejné priestranstvá v jed-
notlivých obytných zónach spoluvytvárali miestni 
obyvatelia. Potom budú mať k nim určite lepší 
vzťah a zároveň si budú môcť navrhnúť to, čo vo 
svojom okolí najviac potrebujú,“ zdôraznil Pado.

„Tento projekt bol zrealizovaný veľmi profe-
sionálne a príťažlivý výsledok hovorí za všetko. 
Každý návštevník ho isto ocení,“ vyzdvihol úsilie 
dobrovoľníkov projektový manažér podporujúcej 
Nadácie Ekopolis Milan Hronec. 

Podľa architekta Stanislava Barényiho projekt spojil 
zeleň a vodný element v preťaženom organizme síd-
liska. Vytvoril oázu na vodnom brehu pre človeka aj 
živočíchov, oázu pre meditáciu a edukáciu. „Blízkosť 
školy a zelená oáza so všetkými prírodnými živlami 
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Zelená oáza uprostred sídliska

Slávnostné otvorenie parku za účasti predstaviteľov mesta 
Liptovský Mikuláš

Na tvorbe Zelenej oázy sa aktívne zúčastnilo viac ako 70 dobro-
voľníkov




